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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11412/05-10-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 46/04-10-2018 

Σήμερα 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του 

Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε 

το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-

Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής και Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

......................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/01.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

αιτήσεων  υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 

73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην 

υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με  έναν (01) εμπειρογνώμονα για τη Συστάδα Β2.11: Οικονομία, 

Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες για την κάλυψη των αναγκών του 

Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων 

εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με MIS 5000065 στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΑΔΑ: 7ΑΠΝΟΞΛΔ-8ΨΤ



2 

 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-

Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/01.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 

Πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 2659/03-10-2018): 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/1-10-2018                            

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την (Αρ. πρωτ.: 

9754/04.09.2018 & ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με  έναν (01) εμπειρογνώμονα για τη Συστάδα Β2.11: Οικονομία, Διοίκηση και 

Κοινωνικές Επιστήμες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη 

περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική 

αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τ.Π.Ε.)» με MIS 5000065 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Σήμερα, στην 01-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνεδρίασε στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού, επί της οδού 

Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, η συσταθείσα με την υπ’ αριθμ. 

23/24-05-2018 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ [αρ. πρωτ. 5284/30-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΩΕΟΞΛΔ-79Ι] 

Επιτροπή, για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 

73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα τακτικά μέλη αυτής: 

 Τρούκη Παρασκευή, Προσωπικό ΙΕΠ – Συντονίστρια Επιστημονικής Μονάδας, ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής , 

 Δοκοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ, ως μέλος , 

 Τσίρμπας Ιωάννης, Μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης, ΕΚΠΑ), ως μέλος, 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε ο Νικολόπουλος Άγγελος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός 

στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 13 και 14 του ν.2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στην 

αποσφράγιση και εξέταση των φακέλων-αιτήσεων που απέστειλαν ταχυδρομικά οι 

υποψήφιοι.  

Με την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των εμπροθέσμως 

υποβληθέντων φακέλων-αιτήσεων και ταξινόμησε τις αιτήσεις των υποψηφίων για τον 

κωδικό θέσης  ΚΘ5ε: Αξιοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών στη διδασκαλία μαθημάτων 

Πολιτικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών ή Νομικών Επιστημών. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε τις εργασίες της για τη διαπίστωση της 

υποβολής των προαιτούμενων προβλεπόμενων περιεχομένων του φακέλου 

αίτησης/εντύπου αίτησης, όπως αυτά ορίζονται στις σελίδες 6 έως 10 της υπ’ αριθμ.  

9754/04.09.2018 & ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

 

Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων κατά τα ως 

άνω οριζόμενα, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 

9754/04.09.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., 

β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 

μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,  

γ) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή και αληθή. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν εμπρόθεσμα 

φάκελο δικαιολογητικών προς εξέταση στον οποίο περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα 

απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  

ιδιωτικού Δικαίου με ένα (01) εμπειρογνώμονα για τον Κωδικό Θέσης ΚΘ5ε: Αξιοποίηση 

πολυμεσικών εφαρμογών στη διδασκαλία μαθημάτων Πολιτικών ή/και Κοινωνικών 

Επιστημών ή Νομικών Επιστημών της Συστάδας Β2.11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές 

Επιστήμες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού 

επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι εξής:  

 

Πίνακας Α 

α/

α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1.  Ασημακόπουλος Γεώργιος 

2.  Καζάκου Γεωργία 

3.  Κουκλατζίδου Μαρία 

4.  Πέτρου Κωνσταντίνος 

5.  Τζοβλά Ειρήνη 

6.  Χαροκοπάκη Αργυρώ 

 

Η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, 

όπως αυτά ορίζονται στις σελίδες 6 και επόμενες, της με αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 & ΑΔΑ: 

73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.  

 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των 

συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
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ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη μοριοδότηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στους πίνακες των σελίδων 6 και επόμενες της ως άνω Πρόσκλησης. Με 

βάση την αξιολόγηση των απαιτούμενων και επιπρόσθετων προσόντων των υποψηφίων η 

Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του παρακάτω Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των 

υποψηφίων και με φθίνουσα σειρά κατάταξης, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΠΝΟΞΛΔ-8ΨΤ



5 

 

Πίνακας Β 

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΤΠΕ Α’ 

ΕΠΙΠΕ

ΔΟΥ  

ΤΠΕ B’ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ –

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΝΑΦΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

(πέραν 

των 

προαπαιτούμε

νων (on-off) 

της περ. 6α της 

πρόσκλησης) 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑ-

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΟ

ΡΙΚΟ 

Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ Γ/ΘΜΙΑ 

1. 
Ασημακόπουλος 

Γεώργιος 
5 - 2 3 10 - 5 20 10 29 79 

2.  
Τζοβλά Ειρήνη 

5 - 2 3 10 - 5 7 10 25 67 

3. 
Πέτρου 

Κωνσταντίνος 
5 - 2 3 10 - 5 15 6 12 58 

4. 
Κουκλατζίδου 

Μαρία 
5  2 3 10 - 5 5 10 12 52 

5. 
Καζάκου Γεωργία 

5 - 2 - 10 - 5 4 4 18 48 

6. 
Χαροκοπάκη 

Αργυρώ 
5 - 2 - 10 2,5 5 1 - 10 35,5 
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Σελ. 6 από 6. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9754/04.09.2018 & ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., εφόσον οι ανωτέρω προσωρινοί τελικοί πίνακες 

καταστούν οριστικοί, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της δημοσίευσης τους ή τη μη ευδοκίμηση των σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα 

εισηγείται τη σύναψη σύμβασης με τον παρακάτω υποψήφιο για τον κωδικό θέσης ΚΘ5ε 

 

ΓΙΑ ΚΘ5ε 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Ασημακόπουλος Γεώργιος 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00 μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η Επιτροπή περάτωσε 

τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω 

Πρακτικό 1/01.10.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. 

πρωτ. 9754/04.09.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με 

τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο προσωρινός 

Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:45, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: 7ΑΠΝΟΞΛΔ-8ΨΤ


		2018-10-05T12:55:51+0300
	Athens




